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ECSTASY-PIAC:
Az ecstasy-piacra továbbra is jellemző a jó minőségű MDMA-tartalmú tabletták szinte teljes
hiánya, és a nagyon alacsony hatóanyagtartalmú, illetve a vélhetőleg mCPP-t és egyéb
rosszullétet okozó szereket tartalmazó tabletták magas aránya. Ez talán részben még mindig az
mCPP 2005-ös betiltásának utóhatása: a tablettagyártók és forgalmazó próbálnak megszabadulni
az mCPP-től, így a kapóra jövő MDMA-hiányt ezzel az egyébként nehezen eladható szerrel
pótolják. Olvasóink visszajelzései alapján a kereslet csökkenőben van: a partyzni kívánók inkább
semmit sem használnak, mintsem egy esetleges hányással elrontsák az estét; a csípős íz alapján
felismert mCPP-tabletták így gyakran a kukában landolnak. A kínálat és a szemetet áruló dílerek
profitja viszont vélhetőleg mégsem csappan meg jelentősen, mivel sokan ugyanannyit fizetnek a
rossz minőségű tablettákért is. Az átverések elkerüléséhez olvasóink továbbra is hasznosnak
találják a Daath által üzemeltetett Ecstasy tabletta adatbázist - http://daath.hu/eki.php - valamint a
Marquis reagenssel végzett ecstasy tablettatesztelést.
KANNABISZ:
Nem kaptunk visszajelzést arról, hogy a vietnámi gondozású kenderültetvények budapesti
lefoglalása hiányt okozott volna a drogpiacon. Ennek valószínűsíthető oka az, hogy a
olvasótáborunkba tartozó kannabisz-fogyasztók tipikusabban vagy maguk is kistermelők, vagy
kistermelő barátoktól-ismerősöktől szerzik be a szert. A feketepiac megbízhatatlan minőségét
ismerve (pld. a tavalyi, kvarchomokkal felütött fű esetei!) természetesnek is tűnik, hogy aki teheti,
nem a profitorientált, nagybani szervezett bűnözést támogatja, hanem az önellátóságra, illetve
ismert forrásokból történő beszerzésre törekedik.
BZP:
A hónap meglepetése a BZP januári betiltásának kiderülése volt. Mint ismeretes, az EüM
beterjesztésére a BZP egy parlamenti "salátatörvény" elfogadásával felkerült a kábítószerlistára,
gyakorlatilag a drogszakma, a drogkoordinációs szervek és a rendőrség tudta nélkül (a BZP
egészen márciusig kereskedelmi forgalomban volt a headshopokban). Ez azért is sajnálatos, mert
az EMCDDA kockázatelemzése nem találta különösen veszélyesnek a BZP-t és csupán "arányos
intézkedéseket" kért a tagállamoktól. Magyarországon viszont nem létezik törvényi keret arányos
intézkedésekre - a betiltás az egyetlen intézkedési típus. A kriminalizáció pedig most azokat a
törvénytisztelőket sújtja, akik eddig egy legális stimuláns szert választottak (partyzáshoz
amfetamin-származékok helyett), valószínűleg pont a legális státusz miatt.
A BZP médiavisszhangja a szokásos módon színvonalon és etikán aluli volt. Az eddig szinte
ismeretlen szer most kiváló ingyenes reklámot kapott, mint "az amfetamin-származékokhoz és az
LSD-hez hasonlító", "függőséget nem okozó", valamint a klasszikus összehasonlítgatás szerint
"az ecstasynál 8-szor erősebb". (Ugyanezzel a logikával - tehát a hatóanyag-erősséget
milligrammokban számolva - 1 dohány-cigaretta az ecstasynál 100-szor erősebb...) Kedvenc
toxikológusunk dr.Zacher is sikeresen félretájékoztatta a népet a BZP hallucinogén tulajdonságait
elemezve (a most betiltott BZP nem hallucinogén, a legális TFMPP egy enyhe hallucinogén).

A betiltás miatt a BZP tehát átkerült a headshopokból a feketepiacra, emelt áron és termékleírás
nélkül. A TV-riportokban említett, lefoglalt Diablo tablettákról szóló beszámolók szerint ezek BZPtartalma különösen magas, ezért érdemes a tablettát felezni vagy negyedelni. Sajnos ez az
információ már nem jut el a fogyasztókhoz, mivel a headshopok eladóival szemben a feketepiaci
dílerek nem adnak tájékoztató füzetet a szer mellé. A Daathon már meg is jelentek a Diablóról,
mint "hosszúkás ecstasyról" kérdezgető hozzászólások.
A piacon továbbra is futnak a legális herbálkeverékek: a Diablo BZP-mentes verziója (Diablo XXX)
és a Hummer. A BZP betiltása és a hatásokat eltúlzó médiavisszhang vélhetőleg kedvezett ezen
szerek eladásának is, bár a használók leírása szerint a herbálbogyók hatása sokkalta gyengébb a
BZP-hez képest. (Az efedrin betiltása óta gyakorlatilag csupán a nagyobb mennyiségekben
kellemetlen mellékhatásokat okozó koffein maradt meg a legális stimuláns herbálbogyók
hatóanyagaként.)
LEGÁLIS SZEREK:
A legális szerek (Hawaii törpe farózsa, kék hajnalka mag, látnokzsálya, kéjgáz, szerecsendió,
Spice) használatával kapcsolatban nem merültek fel különösebb problémák. Valószínűnek tűnik,
hogy a legális státuszú alternatívák kielégítik a fogyasztók egy részének kíváncsiságát, és ezzel
csökkentik az illegális drogok kipróbálásának esélyét.
SZERKOMBINÁCIÓK:
A múlt hónap során két szerkombinációról folyt érdemi vita a Daathon. Az egyik az amfetamin és
dohány együttes használatáról, mellyel kapcsolatban a konklúzió az volt, hogy a kétféle stimuláns
használata elméletileg túl pörgetős lehet, de gyakorlatilag az amfetamin csupán erősíti a
dohányzás okozta jóérzést. A másik kombinációban olvasóink saját tapasztalatok alapján az
amúgy sem túl népszerű marihuána és alkohol kombinációról igyekeztek lebeszélni másokat.
AKTIVIZMUS:
Külföldi szervezetek mellett magyar aktivisták is sikeresen demonstráltak az ENSZ bécsi
kábítószer-konferenciája előtt a droghasználók emberi jogai mellett, többek között a TASZ
plakátpályázatának díjnyertes alkotásai segítségével.
Márciusban két, drogokkal foglalkozó társoldalunk nyílt: a gazdag médiatartalmú, igényesen
kialakított http://www.pszichedelikus.hu/ és a könnyűdrogokról szóló http://greensheep.hu/
TANULMÁNYOK:
A Daath Könyvtára - http://daath.hu/menuLibrary.php - március során két drogtémájú
szakdolgozattal is bővült:
1) Kolos Marcell Soma: Enteogén gyógyászat (2008)
MANTRA Alternatív Természettudományi Szabadegyetem
2) Bősze Karola: A szerfogyasztási szokások, a spirituális nyitottság és az érzelmi intelligencia
vizsgálata a goa szubkultúrában (2009)
Károli Gáspár Református Egyetem
MÉDIAVISSZHANGUNK:
Március során a Daath többször is szerepelt a médiában. Pettkó András képviselő parlamenti
felszólalásában (2009.02.24.) megemlítette: "A médiát kábítószerügyben a Kendermag Egyesület,
a Magyar Pszichedelikus Közösség honlapja, a Drogreporter [sic] honlap, a Petőfi rádió Drogér(i)a

műsorának egyes kezdeményezései dominálják". Ezt a megemlítést - habár Pettkó aligha szánta
annak - a Daath az immár 7 éve aktívan végzett droginformációs és ártalomcsökkentő
tevékenysége iránti elismerésként könyveli el :)
A Daath kék honlapja felvillant az RTL Klub BZP-ről szóló, klisés című műsorában is ("Veszélyes
az új drog", 2009.03.26.). Mint már korábban többször is, most is a Daath volt az az információs
csatorna, ahonnan a műsorszerkesztők alapvető információkat szerezhettek a (számukra) "új"
szerről, mivel szinte bármilyen szerre keresve a magyar nyelvű Google találatok az első oldalon
hozzák ki a Daath linkeket. A TV-csatornák persze szigorúan vigyáznak arra, nehogy honlapunk
címe véletlenül is látszódjon a képernyőn...
Üdvözlettel,
A Daath.hu szerkesztősége

